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A 22ª Feira Nacional do Arroz (Fenarroz) terá a sua abertura oficial na manhã de hoje,

com presença do governador Ranolfo Vieira Junior.

A interiorização do governo do Estado em Cachoeira do Sul durante a feira, uma

articulação do deputado estadual Airton Lima (Podemos), acabou não se confirmando,

possivelmente em razão da solenidade ocorrer em um feriado.

A visita do governador ao município será pela manhã.

Ele participará da cerimônia de abertura oficial da Fenarroz, às 10h, depois, circulará por

estandes e retornará para Porto Alegre.

Até a tarde de ontem, nenhum anúncio de recursos ou investimentos para Cachoeira

estava confirmado junto com a vinda de Ranolfo à cidade.

CONCENTRAÇÃO POLÍTICA

A solenidade de abertura será acompanhada por pelo menos dois senadores, Luiz Carlos

Heinze e Lasier Martins, mais os deputados estaduais Airton Lima e Zilá Breitenbach e os

deputados federais Affonso Hamm, Heitor Schuch e Pompeo de Mattos.

Além do prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, farão parte da mesa o

presidente da Farsul, Gedeão Silveira Pereira, o presidente do Irga, Rodrigo Machado, e o

Presidente da Fetag, o cachoeirense Carlos Joel da Silva.

serviço

HORÁRIOS

l Funcionamento da feira: 9h às 22h

l Visitação ao parque: 10h às 20h

l Funcionamento do pavilhão: 10h às 20h

https://admin.uergs.rs.gov.br/upload/arquivos/202206/23113849-16-06-2022-jornal-do-povo.pdf


l Praça de alimentação: 10h às 22h

PALESTRAS

l De hoje a sábado, gratuitas, no Auditório Ito

Zimmer, sem a necessidade de inscrição prévia

INGRESSOS

l Adulto - R$ 10,00

l Idosos e estudantes - R$ 5,00 (mediante

apresentação de carteira)

l Crianças até 7 anos não pagam

l Estacionamento - R$ 20,00 por veículo

l Pagamento pode ser por Pix

INTERNET

l Todo o serviço de internet no parque estará a cargo

da CST, empresa cachoeirense, com conectividade

gratuita para expositores e visitantes

ACESSOS

PELA RUA CONDE DE PORTO ALEGRE

l Portão 1 - Carros de visitantes

l Portão do pórtico - Pedestres

PELO TERMINAL DO ÔNIBUS

l Portão 3 - Fechado

l Portão 4 - Pedestres

l Portão 5 - Expositores

*3º dia - programação

8 geral Quinta-feira, 16 de junho de 2022 Cachoeira do Sul - Jornal do Povo Governador

abre a Fenarroz



PA SSEIO NO PAR QUE Vinda de Ranolfo não prevê qualquer anúncio nem interiorização

das secretarias

Patr ícia Loss

loss@jornaldopovo.com.br

A 22ª Feira Nacional do Arroz (Fenarroz)

terá a sua abertura oficial na manhã

de hoje, com presença do governador

Ranolfo Vieira Junior. A interiorização do

governo do Estado em Cachoeira do Sul

durante a feira, uma articulação do deputado

estadual Airton Lima (Podemos),

acabou não se confirmando, possivelmente

em razão da solenidade ocorrer

em um feriado.

A visita do governador ao município

será pela manhã. Ele participará da cerimônia

de abertura oficial da Fenarroz,

às 10h, depois, circulará por estandes e

retornará para Porto Alegre. Até a tarde

de ontem, nenhum anúncio de recursos

ou investimentos para Cachoeira estava

confirmado junto com a vinda de Ranolfo

à cidade.

CONCENTRAÇÃO POLÍTICA

A solenidade de abertura será acompanhada

por pelo menos dois senadores,



Luiz Carlos Heinze e Lasier Martins, mais

os deputados estaduais Airton Lima e Zilá

Breitenbach e os deputados federais Affonso

Hamm, Heitor Schuch e Pompeo de Mattos.

Além do prefeito de Cachoeira do Sul, José

Otávio Germano, farão parte da mesa o presidente

da Farsul, Gedeão Silveira Pereira,

o presidente do Irga, Rodrigo Machado, e o

Presidente da Fetag, o cachoeirense Carlos

Joel da Silva.

Ranolfo: presença confirmada na abertura oficial do evento

DIVULGAÇÃO JP

A Fenarroz hoje

14º Seminário do Arroz Irrigado, evento do Irga -

continuação

14h - "Estratégias de manejo para a cultura da soja

visando altas produtividades", com o professor Alberto

Eduardo Knies, da Uergs

14h30min - "Impactos da irrigação suplementar na

cultura da soja em anos de La Niña em Cachoeira do

Sul", com a professora Zanandra Boff de Oliveira, da

UFSM

15h - "Indicadores para tomada de decisão da

lavoura - Connect Farm", com o agrônomo Rodrigo

Franco Dias

16h - "Avaliação da atividade microbiológica do



solo", com a Connectbio

17h - "Agricultura de precisão: uso de satélites para

o aumento de produtividade no arroz", com Dhara

Pickering


